
Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Khu đô thị Mễ 
Trì hạ, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội

Quý 3 năm tài chính 2011

Tel: 04.37689658       Fax: 04.37689659 Mẫu số: Q-01d

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 21,365,788,131           20,693,612,829           

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 6,545,725,452             5,973,633,667             

1. Tiền 111 V.01 6,545,725,452             5,973,633,667             

2. Các khoản tương đương tiền 112 -                               -                               

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 -                               -                               

1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                               -                               

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                               -                               

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5,921,499,095             11,914,934,623           

1. Phải thu khách hàng 131 5,695,692,080             10,226,627,421           

2. Trả trước cho người bán 132 225,128,698                1,456,167,500             

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                               -                               

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                               -                               

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 678,317                       232,139,702                

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -                               -                               

IV. Hàng tồn kho 140 8,159,489,169             2,717,390,003             

1. Hàng tồn kho 141 V.04 8,159,489,169             2,717,390,003             

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 739,074,415                87,654,536                  

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 148,689,721                65,193,612                  

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 280,467,505                

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 699,605                       149,000                       

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 309,217,584                22,311,924                  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5,055,234,669             6,121,072,578             

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                               -                               

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                               -                               

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                               -                               

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 -                               -                               

4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 -                               -                               

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                               -                               

II.Tài sản cố định 220 3,994,835,522             2,575,092,685             

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3,994,835,522             2,575,092,685             

    - Nguyên giá 222 5,267,826,691             3,225,933,963             

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,272,991,169)            (650,841,278)               

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 -                               -                               

    - Nguyên giá 225 -                               -                               

    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                               -                               

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 -                               -                               

    - Nguyên giá 228 -                               -                               

    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                               -                               

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 -                               -                               

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 -                               -                               

    - Nguyên giá 241 -                               -                               

    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                               -                               

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 939,500,000                1,759,500,000             

1. Đầu tư vào công ty con 251 -                               -                               

CÔNG TY: Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Việt nam

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                               -                               

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,759,500,000             1,759,500,000             

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (820,000,000)               

V. Tài sản dài hạn khác 260 120,899,147                1,786,479,893             

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 120,899,147                1,786,479,893             

2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 -                               -                               

3. Tài sản dài hạn khác 268 -                               -                               

VI. Lợi thế thương mại 269 -                               -                               

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 26,421,022,800           26,814,685,407           

NGUỒN VỐN -                               -                               

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 4,973,942,456             3,311,392,098             

I. Nợ ngắn hạn 310 4,955,330,956             3,292,780,598             

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 1,188,000,000             

2. Phải trả người bán 312 2,762,287,317             1,381,883,208             

3. Người mua trả tiền trước 313 29,594,500                  748,800,000                

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 90,373,016                  848,950,831                

5. Phải trả người lao động 315 148,967,397                126,002,057                

6. Chi phí phải trả 316 V.17 -                               -                               

7. Phải trả nội bộ 317 -                               -                               

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                               -                               

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 450,278,344                127,826,347                

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                               -                               

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 285,830,382                59,318,155                  

II. Nợ dài hạn 330 18,611,500                  18,611,500                  

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                               -                               

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 -                               -                               

3. Phải trả dài hạn khác 333 18,611,500                  18,611,500                  

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 -                               -                               

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 -                               -                               

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 -                               -                               

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                               -                               

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                               -                               

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                               -                               

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 21,447,080,344           23,503,293,309           

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 21,447,080,344           23,503,293,309           

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 20,000,000,000           20,000,000,000           

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -                               -                               

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                               -                               

4. Cổ phiếu quỹ 414 -                               -                               

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                               -                               

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                               -                               

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 598,068,974                147,230,997                

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 200,000,000                

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 63,223,650                  63,223,650                  

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 585,787,720                3,292,838,662             

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                               -                               

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                               -                               

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                               -                               

1. Nguồn kinh phí 432 -                               -                               

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                               -                               

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                               -                               

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 26,421,022,800           26,814,685,407           



Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 770                              -                               



Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài 01 -                               -                               

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                               -                               

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                               -                               

4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                               -                               

5. Ngoại tệ các loại 05 770                              -                               

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                               -                               

    Kế toán trưởng

________________

   Nguyễn Huy Hiệp

Giám đốc

Nguyễn Tuấn Minh

_______________



CÔNG TY: Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Việt nam Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Khu đô thị 
Mễ Trì hạ, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội

Quý 3  năm tài chính 2011

Tel: 04.37689658       Fax: 04.37689659 Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã 
chỉ 
tiêu

Thuyết 
minh

Quý này năm nay
Quý này năm 

trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 
quý này (Năm 

trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 5,909,851,545      10,723,732,466    21,723,496,397     28,030,259,110    

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                       -                        -                         -                        

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (10 = 01 - 02) 10 5,909,851,545      10,723,732,466    21,723,496,397     28,030,259,110    

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 4,494,976,840      8,965,610,715      16,506,286,156     23,718,264,551    

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20=10-11) 20 1,414,874,705      1,758,121,751      5,217,210,241       4,311,994,559      

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 91,168,211           46,089,823           134,917,115          115,375,857         

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 892,966,000         29,565,300           1,009,311,958       395,323,459         

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 58,608,000           81,774,000            19,550,000           

8. Chi phí bán hàng 24 378,774,605         159,881,797         421,201,365          196,332,095         

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,040,513,926      688,497,385         3,140,154,426       1,719,991,824      

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}

30 (806,211,615)       926,267,092         781,459,607          2,115,723,038      

11. Thu nhập khác 31 8,224,415             8,224,415              

12. Chi phí khác 32 504,121                8,633,729              

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 7,720,294             -                        (409,314)                -                        

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                       -                        -                         -                        

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 (798,491,321)       926,267,092         781,050,293          2,115,723,038      

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 231,566,773         195,262,573          528,930,760         

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 -                       -                        -                         -                        

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp(60=50-51-52) 60 (798,491,321)       694,700,319         585,787,720          1,586,792,278      

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                       -                        -                         -                        

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                       -                        -                         -                        

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 347.35                  293                        793                       

    Kế toán trưởng Giám đốc

________________ _______________

   Nguyễn Huy Hiệp Nguyễn Tuấn Minh

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III/ 2011



CÔNG TY: Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Việt nam Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Khu đô th ị Mễ Trì hạ, 
Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội

Quý 3 năm tài chính 2011

Tel: 04.37689658       Fax: 04.37689659 Mẫu số: Q-03d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh -                           -                              

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 27,636,533,374       22,738,996,949          

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (20,802,127,318)      (27,150,069,858)         

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (1,158,488,872)        (951,521,597)              

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (81,774,000)             (19,550,000)                

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (1,066,812,027)        (157,070,904)              

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 4,327,500,679         4,813,225,151            

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (7,078,739,366)        (7,260,668,444)           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 1,776,092,470         (7,986,658,703)           

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -                           -                              

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
21 (3,495,000)                  

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22 -                              

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -                              

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 -                              

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (5,200,000,000)        (6,759,500,000)           

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 5,200,000,000         5,000,000,000            

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -                           (1,762,995,000)           

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -                           -                              
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -                           17,131,000,000          
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 
nghiệp đã phát hành 32 -                           (181,000,000)              

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 1,488,000,000         1,000,000,000            

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (300,000,000)           (1,360,000,000)           

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                           

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (2,392,000,685)        (286,958,219)              

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (1,204,000,685)        16,303,041,781          

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 572,091,785            6,553,388,078            

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5,973,633,667         1,272,593,004            

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                           -                              

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 6,545,725,452         7,825,981,082            

    Kế toán trưởng

________________

   Nguyễn Huy Hiệp

        _______________

        NguyễnTuấn Minh

      Giám đốc

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III - 2011



CÔNG TY: Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Việt nam

Tel: 04.37689658       Fax: 04.37689659

I-

1- H×nh thøc së h÷u vèn

2- LÜnh vùc kinh doanh

3-

II-

1-

2-

III-

1-

2-

3-

 

IV-

1-

 

2-

3-

thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh gi÷a niªn ®é

Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011

§Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

: C«ng ty Cæ phÇn

: §Çu t−, s¶n xuÊt vμ th−¬ng m¹i

Ngμnh nghÒ kinh doanh:

 - Kinh doanh c¸c lo¹i vËt t−, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngμnh: c«ng nghiÖp, x©y dùng, giao 

th«ng, khai th¸c kho¸ng s¶n, tin häc, ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, viÔn th«ng, ytÕ (kh«ng bao gåm kinh doanh 

d−îc phÈm vμ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc), ®ãng tμu, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ vμ d©n dông.

 - DÞch vô söa ch÷a c¸c lo¹i thiÕt bÞ c«ng ty kinh doanh;

 - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng;

 - Kinh doanh «t«, xe m¸y, phô tïng «t«, xe m¸y;

 - S¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ;

 - In vμ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn in;

 - DÞch vô giao nhËn, vËn t¶i, lμm thñ tôc h¶i quan;

 - §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hμng ho¸;

 - XuÊt nhËp khÈu, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hμng c«ng ty kinh doanh.

Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n

Kú kÕ to¸n n¨m : B¾t ®Çu tõ ngμy 01/01 kÕt thóc vμo ngμy 31/12 hμng n¨m d−¬ng lÞch.

§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n :

 - Sö dông tiÒn ®ång ViÖt nam (VND)

ChuÈn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông

 - Theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp: Do Bé tμi chÝnh quy ®Þnh t¹i Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngμy 20/03/2006

Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n

 - B¸o c¸o tμi chÝnh cña C«ng ty ®−îc lËp vμ tr×nh bμy phï hîp víi c¸c chuÈn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n VN hiÖn 

hμnh.

H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông :

 - Theo h×nh thøc kÕ to¸n m¸y vi tÝnh

C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn

 - Ghi chÐp sæ kÕ to¸n theo tiÒn ViÖt nam ®ång.

 - C¸c lo¹i tiÒn kh¸c sö dông ®−îc quy ®æi ra tiÒn VND theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n.

Nguyªn t¾c ghi nhËn hμng tån kho

     Hμng tån kho ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ gèc. Gi¸ gèc hμng tån kho bao gåm chi phÝ mua, chi phÝ chÕ 

biÕn vμ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®−îc hμng tån kho ë ®Þa ®iÓm vμ tr¹ng th¸i hiÖn 

t¹i.

 - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμng tån kho cuèi kú : theo ph−¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh

 - Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hμng tån kho : Theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn

Dù phßng cho hμng tån kho ®−îc trÝch lËp cho phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn thÊt do c¸c kho¶n suy gi¶m trong 

gi¸ trÞ (do hμng gi¶m gi¸, kÐm phÈm chÊt, lçi thêi ...) cã thÓ xÈu ra ®èi víi vËt t−, thμnh phÈm, hμng ho¸ tån 

kho thuéc quyÒn së h÷u cña C«ng ty dùa trªn b»ng chøng hîp lý vÒ sù suy gi¶m gi¸ trÞ t¹i ngμy kÕt thóc kú kÕ 

to¸n n¨m. T¨ng hoÆc gi¶m sè d− tμi kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho ®−îc h¹ch to¸n vμo gi¸ vèn hμng 

b¸n trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD.

Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ khÊu hao TSC§

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Khu đô th ị Mễ Trì hạ, 
Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội

MÉu sè B 09 - DN

(Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC

Ngμy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC



5-

6- Chi phÝ ®i vay

Chi phÝ ®i vay gåm:

7-

10-

11-

12-

13-

V-

(§¬n vÞ tÝnh : ®ång)

01-  TiÒn 30/9/2011 31/12/2010

 - TiÒn mÆt 4,864,136,485     1,323,315,283      

1,681,588,967     4,650,318,384      

6,545,725,452     5,973,633,667      

03- 30/9/2011 31/12/2010

196,872,651         

 - B¶o hiÓm nép thõa 21,032,429           

678,317               14,234,622           

678,317               232,139,702         

04- 30/9/2011 31/12/2010

3,709,294,915     

   - NVL tån kho 935,454,226        1,572,081,000      

   - Hμng ho¸ 3,379,395,157     1,009,964,132      

   - Hμng göi ®i b¸n 135,344,871        135,344,871         

 - Tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ph¶n ¸nh theo nguyªn gi¸ trõ hao mßn luü kÕ. Nguyªn gi¸ TSC§ bao gåm toμn bé c¸c 

chi phÝ mμ c«ng ty ph¶i bá ra ®Ó cã ®−îc TSC§ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a tμi s¶n ®ã vμo tr¹ng th¸i s½n sμng sö 

dông. C¸c chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu chØ ®−îc ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ nÕu c¸c chi phÝ nμy 

ch¾c ch¾n lμm t¨ng lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai do sö dông tμi s¶n ®ã. Khi t¸i s¶n ®−îc b¸n hay kh«ng sö 

dông n÷a, nguyªn gi¸ vμ gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ cña tμi s¶n ®−îc lo¹i ra khái tμi kho¶n vμ l·i lç ph¸t sinh tõ 

viÖc thanh lý tμi s¶n ®−îc h¹ch to¸n vμo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD.

- Ph−¬ng ph¸p khÊu hao, thêi gian sö dông h÷u Ých hoÆc tû lÖ khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh : 

 + Ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®−êng th¼ng dùa trªn thêi gian h÷u dông −íc tÝnh (Theo quyÕt ®Þnh sè 203/2009/TT-

BTC ngμy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 do Bé Tμi ChÝnh ban hμnh)

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh:

 - C¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, vèn gãp vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t

 - C¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n

 - C¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi h¹n kh¸c:

 - L·i tiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n;

 - PhÇnph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh liªn quan tíi qu¸ tr×nh lμm thñ tôc vay;

 - Chi phÝ tμi chÝnh cña tμi s¶n thuª tμi chÝnh.

Chi phÝ chê ph©n bæ vμ chi phÝ tr¶ tr−íc

 - C¸c c«ng cô, dông cô ®· ®−a vμo sö dông ®−îc ph©n bæ vμo chi phÝ trong kú theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng 

víi thêi gian ph©n bæ kh«ng qu¸ 24 th¸ng

Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u

 - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u : ®−îc ghi nhËn theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h÷u 

 - Nguyªn t¾c ghi nhËn lîi nhuËn ch−a ph©n phèi : Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi ph¶n ¸nh trªn B¶ng c©n 

®èi kÕ to¸n lμ sè lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau khi trõ (-) chi phÝ thuÕ TNDN cña n¨m nay 

vμ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh cña n¨m tr−íc.

Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu :

 - Doanh thu b¸n hμng: ViÖc ghi nhËn doanh thu b¸n hμng cña doanh nghiÖp tu©n thñ ®Çy ®ñ 5 ®iÒu kiÖn ghi 

nhËn doanh thu quy ®Þnh t¹i ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 14 "Doanh thu vμ thu nhËp kh¸c"

 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô ViÖc ghi nhËn doanh thu cung cÊp dÞch vô cña DN tu©n thñ ®Çy ®ñ 04 ®iÒu 

kiÖn ghi nhËn doanh thu cung cÊp dÞch vô quy ®Þnh t¹i ChuÈn mùc sè 14. 

 - Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh : viÖc ghi nhËn doanh thu nμy ®−îc tu©n thñ ®Çy ®ñ 02 ®iÒu kiÖn ghi nhËn 

doanh thu Ho¹t ®éng tμi chÝnh quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc sè 14.

Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tμi chÝnh  : 

Chi phÝ tμi chÝnh ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lμ tæng chi phÝ tμi chÝnh 

ph¸t sinh trong kú (kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh)

Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh  :  

§−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ  vμ thuÕ suÊt thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hμnh.

Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong B¶ng c©n ®èi KT 

 - TiÒn göi ng©n hμng

Céng 

 C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c

 - Thu hé tr¶ hé (Cty CP XD C«ng tr×nh NgÇm)

 - Ph¶i thu kh¸c

Céng 

 Hμng tån kho

   - Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang



8,159,489,169     2,717,390,003      

* Chi phÝ SXKD dë dang bao gåm:  - CP cña dù ¸n khoan th¸p ®iÒu ¸p dù ¸n thuû ®iÖn §¨krink, dù ¸n ch−a

®−îc chñ ®Çu t− nghiÖm thu s¶n l−îng do thay ®æi vÒ c¬ chÕ tÝnh gi¸

 - Chi phÝ ®Çu t− cho x−ëng c¬ khÝ, s¶n phÈm giμn gi¸o, coppha ch−a

hoμn thiÖn

- Nguyªn vËt liÖu tån kho: lμ vËt t− mua vÒ ®Ó thay thÕ cho m¸y khoan Robin vμ s¾t thÐp cho x−ëng SX

- Hμng ho¸ tån kho nhiÒu: do chñ tr−¬ng cña c«ng ty mua hμng vÒ ®Ó tån kho môc ®Ých lμ ®Ó chñ ®éng,

c¹nh tranh trong b¸n hμng.

05- 30/9/2011 31/12/2010

 - ThuÕ GTGT nép thõa

 - ThuÕ nhËp khÈu nép thõa 699,605               149,000                

699,605               149,000                

08-

Kho¶n môc
Nhμ cöa vËt 

kiÕn tróc
M¸y mãc thiÕt bÞ

Ph−¬ng tiÖn vËn 

t¶i

 ThiÕt bÞ dông cô 

qu¶n lý 
 Tæng céng 

Sè d− ®Çu n¨m 2,342,880,229 678,824,762            204,228,972            3,225,933,963          

 - Mua trong n¨m (SCL) 136,000,000 1,855,847,274         50,045,454                        2,041,892,728 

 - Thanh lý nh−îng b¸n                                -   

Sè d− cuèi n¨m -                 2,478,880,229         2,534,672,036         254,274,426                      5,267,826,691 

Sè d− ®Çu n¨m 291,871,477 282,002,104 76,967,697                           650,841,278 

 - KhÊu hao trong n¨m 198,508,806 361,171,133 62,469,953              622,149,891 

 - Thanh lý nh−îng b¸n                                -   

Sè d− cuèi n¨m                     -               490,380,283             643,173,237             139,437,650           1,272,991,169 

 - T¹i ngμy ®Çu n¨m                     -            2,051,008,752             396,822,658             127,261,275           2,575,092,685 

 - T¹i ngμy 30/09/2011                     -            1,988,499,947          1,891,498,799             114,836,777           3,994,835,522 

 - Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi 

n¨m ®· KH hÕt nh−ng 

vÉn cßn sö dông

-                           -                            

 - Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi 

n¨m chê thanh lý
-                           -                            

13- §Çu t− dμi h¹n kh¸c

Néi dung Ghi chó Sè l−îng GT ®Çu t− Sè l−îng GT ®Çu t−

C«ng ty CP §Çu t− x©y 

dùng vμ khai th¸c má 

Vinavico

HNX 100,000 1,500,000,000 100,000 1,500,000,000

C«ng ty Cæ phÇn øng 

dôngC«ng nghÖ & CNC 

ViÖt nam

OTC 25,950 259,500,000 25,950 259,500,000

125,950 1,759,500,000 125,950 1,759,500,000

* C«ng ty ®· trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n (820.000.000 vnd), gi¸ ngμy 30/09 lμ 6.800 vnd/CP

14- Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n

Néi dung
Sè d− 

®Çu n¨m

T¨ng 

trong n¨m

Ph©n bæ

 trong n¨m

Sè d−

 cuèi n¨m

CÇn khoan Robin 1,726,706,163 1,505,176,500 3,231,882,663     -                        

C«ng cô dông cô            59,773,730          102,978,724 41,853,307              120,899,147             

1,786,479,893 1,608,155,224 3,273,735,970 120,899,147 

15- Vay vμ nî ng¾n h¹n

30/9/2011 31/12/2010

1,188,000,000     

1,188,000,000     -                        

Céng gi¸ gèc hμng tån kho

ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhμ n−íc

Céng 

 - T¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

Nguyªn gi¸ TSC§HH

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH

30/9/2011 31/12/2010

Céng

Céng

ChØ tiªu

 - Vay ng¾n h¹n ( vay NH No&PTNT thêi h¹n 5 th¸ng, tõ th¸ng 06)

 - Nî dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶

Céng



16-

30/9/2011 31/12/2010

50,033,241           

282,600,668        786,925,118         

7,395,179            11,992,472           

289,995,847        848,950,831         

18-

30/9/2011 31/12/2010

4,059,500            4,059,500             

28,399,051          11,385,743           

107,441,688        

9,049,344            

83,536,698          109,746,400         

217,792,063        2,634,704             

450,278,344        127,826,347         

22-

a-

Néi dung

Vèn cæ 

phÇn

Quü ®Çu t− 

ph¸t triÓn

Quü dù phßng 

tμi chÝnh

Quü kh¸c thuéc 

vèn CSH

Lîi nhuËn ch−a 

ph©n phèi Tæng céng

Sè d− 01/01/2010 3,000,000,000 25,292,403 35,963,862 587,135,212 3,648,391,477 

T¨ng vèn trong n¨m 17,181,000,000 17,181,000,000 

Bæ sung vèn tõ c¸c quü 121,938,594 27,259,788 (149,198,382) - 

Lîi nhuËn trong n¨m 3,250,899,201 3,250,899,201 

Chia cæ tøc 2009 (286,958,219) (286,958,219) 

TrÝch quü khen th−ëng 

phóc lîi
(54,519,575) (54,519,575) 

TrÝch quü th−ëng B§H (54,519,575) (54,519,575) 

Gi¶m vèn trong n¨m 

(*)
(181,000,000) (181,000,000) 

Sè d− 31/12/2010 20,000,000,000 147,230,997 - 63,223,650 3,292,838,662 23,503,293,309 

T¨ng vèn trong n¨m - 

Bæ sung vèn tõ c¸c quü 450,837,977 200,000,000 (650,837,977) - 

Lîi nhuËn trong kú 585,787,720 585,787,720 

Chia cæ tøc 2010 (2,392,000,685) (2,392,000,685) 

TrÝch quü khen th−ëng 

phóc lîi
(150,000,000) (150,000,000) 

TrÝch quü th−ëng B§H (100,000,000) (100,000,000) 

Gi¶m vèn trong n¨m - 

Sè d− 30/09/2011 20,000,000,000 598,068,974 200,000,000 63,223,650 585,787,720 21,447,080,344 

b- 30/9/2011 31/12/2010

    + Cæ ®«ng s¸ng lËp

2,400,000,000     2,400,000,000      

§Æng Ngäc TuyÕn 120,000,000        120,000,000         

NguyÔn TuÊn Minh 900,000,000        900,000,000         

NguyÔn Thanh Hoμn 1,068,000,000     1,068,000,000      

150,000,000        150,000,000         

Mai Hång Bμng 150,000,000        150,000,000         

NguyÔn M¹nh Hμ 258,000,000        258,000,000         

Ph¹m Quang Minh 150,000,000        150,000,000         

    +  Cæ ®«ng lín

NguyÔn ThÞ Thanh Thñy 2,000,000,000     2,000,000,000      

NguyÔn V¨n HuyÒn 1,320,000,000     1,320,000,000      

§inh B¸ TuÊn 900,000,000        900,000,000         

ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc

ChØ tiªu

 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng

 - ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp

 - ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n

Céng

C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c

ChØ tiªu

 - Tμi s¶n thiÕu chê gi¶i quyÕt

 - Kinh phÝ c«ng ®oμn

 - B¶o hiÓm x· héi

 - B¶o hiÓm Y tÕ

 - B¶o hiÓm thÊt nghiÖp

 - Cæ tøc n¨m 2010 ph¶i tr¶ cæ ®«ng

 - Thu hé tr¶ hé (CN Cty CP DÞch vô hμng kh«ng Con C¸ Heo)

 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c

Céng

Vèn chñ së h÷u

T×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u

Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 

 - Vèn gãp cña cæ ®«ng

C«ng ty CP X©y dùng C«ng tr×nh NgÇm

    + Héi ®ång Qu¶n trÞ vμ ban Gi¸m ®èc

C«ng ty CP VINAVICO



NguyÔn ThÞ Lôa 800,000,000        800,000,000         

TrÞnh Quang Hßa 700,000,000        700,000,000         

    +  Cæ ®«ng kh¸c 9,084,000,000     9,084,000,000      

20,000,000,000 20,000,000,000 

c-

20,000,000,000     3,000,000,000        

17,000,000,000      

20,000,000,000     20,000,000,000      

e- 30/9/2011 §Çu n¨m

           598,068,974             147,230,997 

           200,000,000 

             63,223,650               63,223,650 

           861,292,624             210,454,647 

VI-

25- Quý III/2011 Quý III/2010 9 th¸ng /2011 9 th¸ng /2010

Trong ®ã:

5,909,851,545       16,898,921,766     14,242,952,125     17,306,526,644      

2,121,908,000       

5,358,636,272       

5,909,851,545       16,898,921,766     21,723,496,397     17,306,526,644      

26- 91,168,211            60,588,863            134,917,115          69,286,034             

6,904,537              54,912,938            37,794,988            63,610,109             

27- Quý III/2011 Quý III/2010 9 th¸ng /2011 9 th¸ng /2010

4,494,976,840       14,435,772,366     11,877,629,723     14,752,653,836      

1,578,621,200       -                          

3,126,580,833       -                          

4,494,976,840       14,435,772,366     16,582,831,756     14,752,653,836      

28- 892,966,000          16,250,000            1,009,311,958       365,758,160           

58,608,000            16,250,000            81,774,000          19,550,000           

30- Quý III/2011 Quý III/2010 9 th¸ng /2011 9 th¸ng /2010

297,359,374          195,262,573          297,359,374           

-                         297,359,374          195,262,573          297,359,374           

VIII

Ng−êi lËp biÓu

Céng

C¸c Giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vμ ph©n phèi cæ tøc, chia lîi nhuËn

 - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u

   + Vèn gãp ®Çu kú

   + Vèn gãp t¨ng trong kú

   + Vèn gãp gi¶m trong kú

   + Vèn gãp cuèi kú

C¸c quü cña Doanh nghiÖp

 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn

 - Quü dù phßng tμi chÝnh

 - Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u

Céng

Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng 

kinh doanh

Tæng doanh thu b¸n hμng vμ 

cung cÊp dÞch vô (M· sè 01)

 - Doanh thu b¸n hμng ho¸

 - Doanh thu b¸n thμnh phÈm

 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô

Céng

Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 

(M· sè 21)

 - T§: L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay

Gi¸ vèn hμng b¸n 

 - Gi¸ vèn cña hμng ho¸ ®· b¸n

 - Gi¸ vèn cña thμnh phÈm ®· b¸n

 - Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp

Céng

Chi phÝ tμi chÝnh

KÕ to¸n tr−ëng Gi¸m ®èc C«ng ty

 - §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ TNDN 

cña

   c¸c n¨m  tr−íc vμo chi phÝ thuÕ  

   TNDN hiÖn hμnh n¨m nay
 - Tæng chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn 

hμnh 

Nh÷ng th«ng tin kh¸c

Lập ngày .... tháng .... năm 2011

 - T§: L·i tiÒn vay

Chi phÝ thuÕ Thu nhËp doanh 

 - Chi phÝ thuÕ TNDN tÝnh trªn thu

    nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hμnh
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